TECHNIEK
Beveiliging - DDoS-aanvallen - Alarmoverdracht

Alarm over IP, de zwakste
schakel in uw beveiliging?
DDoS-aanvallen, waarbij websites worden overspoeld met dataverkeer, vinden ook
in Nederland regelmatig plaats. De aanvallen vormen een zeer groot risico voor de
betrouwbaarheid van veel alarmtransmissie-oplossingen die via internet doormelden naar de Particuliere Alarm Centrale (PAC).
Tekst Bart Postelmans*
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Recent getroffen bedrijven en organisaties zijn
onder andere de NOS/websites Publieke
Omroep, de Volkskrant, Ziggo en universiteiten
zoals die van Leiden en Twente. Toen in
augustus Ziggo werd aangevallen lagen circa 2
miljoen internetaansluitingen er bijna twee
dagen uit. Objecten die via deze Ziggo
internetaansluitingen doormelden naar hun
PAC hebben dus bijna 48 uur lang geen
Beeld: NOS, Lars Boogaard

primaire alarmdoormelding gehad, met alle
risico’s van dien.
Ook PAC’s kunnen worden getroffen door zo’n
DDoS-aanval, waardoor alarmmeldingen van
risicolocaties, die op basis van een enkele of
tweevoudige internetoplossing doormelden,
lange tijd niet bij die meldkamer aankomen.
Veel PAC’s zijn hier totaal niet op voorbereid.
Deze opkomende cybercrime is een onderwerp
dat binnen de beveiligingsbranche onvoldoende aandacht heeft.

Kennis installateur
Van alarminstallateurs mag je verwachten dat
zij klanten van risicolocaties indringend wijzen
op de risico’s die ontstaan bij alarmoverdracht
over publiek internet. Dat geldt ook voor
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Postelmans als senior business consultant bij

kwaliteit van de toegepaste componenten.

installatie van alarmapparatuur en voorschrif-

ASB Security in Eindhoven. Eind 2013 droeg

Daarnaast bevat de norm voorschriften en aan-
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*Bart Postelmans werkte ruim 33 jaar bij KPN,

Evenementenhal Hardenberg
8, 9 en 10 december 2015
Openingstijden

14.00 - 22.00 uur

Vraag uw gratis e-tickets aan!
NIEUW!

Meer weten?

T +31 (0)523 289 898
E hardenberg@evenementenhal.nl
I www.evenementenhal.nl/elektro
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Ga naar: www.evenementenhal.nl/elektro-hb

Loop doormiddel van een tour letterlijk door het gehele productieproces:
van idee tot recyclen. De tour biedt persoonlijk contact, inspiratiesessies en
productbeleving rondom het thema SMART Industry.

